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Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til aktio-
nær - Anvendelse af den offentlige vurdering som værdiansættelses-
standard - utilstrækkeligt vurderingsgrundlag - myndighedernes an-
fægtelse af Landsskatterettens afgørelse - SKM2017.714.ØLR, jf. tidli-
gere SKM2017.34.BR, jf. Landsskatterettens kendelse af 29/1 2015, jr. 
nr.  14-3027040©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
 Ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2017.714.ØLR nåede landsretten frem til, at et 
sommerhus ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær ikke kunne værdiansættes til 
den offentlige vurdering, således som antaget af Landsskatteretten, jf. Landsskatteret-
tens kendelse af 29/1 2015, jr. nr.  14-3027040, og byrettens dom ref. i 
SKM2017.34.BR, men skulle værdiansættes til den af SKAT/Ejendomsvurdering fastsat-
te værdi.  
 

Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og hovedaktionær er 

en tilbagevendende problemstilling i skatteretten, og er flere gange behandlet i disse 

spalter. Også historikken på området har tidligere været omtalt i disse spalter samt tillige 

i Rev & Regn., 2014, nr. 1, s. 68 ff.  

 

Parterne i en sådan overdragelse er omfattet af ligningslovens § 2, hvorefter parterne 

skal anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, 

hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Ejendommen skal følgelig 

ansættes til handelsværdien, og er herunder omfattet af de værdiansættelsesstandarder, 

der blev fastlagt i TS-cirk. 2000-5 om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse 

mellem interesseforbundne parter, og senere overført til Den Juridiske Vejledning, afsn. 

C.B.3.5.4.3., jf. SKATs meddelelse af 4/12 2007 (SKR nr. 10406). 

 

http://www.v.dk/
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Om værdiansættelsen anføres i Den Juridiske Vejledning a.s. bl.a., at:  
”Retningsliner for værdiansættelse 

Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter 

kan ske med udgangspunkt i følgende retningslinjer. 
….. 
Den senest offentliggjorte ejendomsvurdering kan kun anvendes som overdra-
gelsespris, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdien  

Ved bedømmelsen af, om en ejendomshandel mellem interesseforbundne parter er 

sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan der efter administrativ 

praksis som udgangspunkt lægges vægt på den senest offentliggjorte ejendomsvurde-

ring, men skattemyndighederne er ikke bundet af denne vurdering, hvis den ikke gi-

ver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi ved salget. Se 

SKM2013.841.HR. 

Ejendomsvurderingen afspejler fx ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at 

være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. 

Seneste ejendomsvurdering må ikke lægges til grund, hvis der siden ejendomsvurde-

ringen er foretaget ombygning eller modernisering af den pågældende ejendom, som 

giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi.” 
 

Praksis viser, at den offentlige vurdering fortsat har væsentlig betydning for værdiansæt-

telsen. Men parterne i en overdragelse har ikke, som det var tilfældet for år tilbage, et 

retskrav på at anvende den offentlige vurdering som udtryk for handelsværdien.  

 

Har myndighederne lagt sig fast på, at den offentlige vurdering må anses som et retvi-

sende udtryk for handelsværdien, stilles betydelige krav til beviset for, at dette ikke er 

tilfældet.  
 

I almindelighed kan bevisbyrden alene løftes ved tilvejebringelse af en sagkyndig vur-

dering af ejendommen i retsplejelovens former.  
 

Som det fremgår af Højesterets præmisser for dommen i sagen ref. i SKM2015.615.HR, 

hvor en skatteyder anfægtede grundlaget for ansættelsen af grundværdien for en konkret 

ejendom, vil selv ganske håndfaste indikationer på, at den offentlige vurdering er fastsat 

på et forkert eller mangelfuldt grundlag, ikke nødvendigvis føre til, at vurderingen un-

http://skat.dk/skat.aspx?oID=2134653&chk=214580
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derkendes som værdiansættelsesstandard, hvis skatteyderen ikke har foranlediget ejen-

dommen vurderet ved et syn og skøn. I den konkrete sag forelå en formodning for, at en 

konkret ejendom ikke var vurderet korrekt. Men da myndighederne fastholdte den fore-

liggende vurdering af ejendommen, og da grundejeren ikke gennem syn og skøn eller på 

anden måde havde sandsynliggjort, at myndighedernes vurdering var forkert, og set i 

lyset af, at opnåede priser i området i de seneste år før vurderingen efter Højesterets 

opfattelse bestyrkede myndighedernes vurdering, var der ikke grundlag for at tilsidesæt-

te vurderingsmyndighedernes skøn.  

  

I sagen ref. i SKM2017.714.ØLR forelå den omvendte - og kun sjældent sete - situation, 

nemlig at SKAT anfægtede grundlaget for den offentlige vurdering. 

 

 

Sagen afgjort ved SKM2017.714.ØLR 
Sagen vedrørte - summarisk gengivet - værdiansættelsen af et sommerhus ved overdra-

gelse fra selskab til hovedaktionær.  

 

Selskabet havde 14/1 2014 anmodet SKAT om et bindende svar på, hvorvidt ”selskabet 

kunne overdrage ejendommen til hovedaktionæren til en handelspris på 4.300.000 kr., 

svarende til handelsværdien.”  

 

Selskabet havde foretaget værdiansættelse med udgangspunkt i den seneste offentlige 

vurdering pr. 1/10 2011 på 5,15 mio. kr., med tillæg af en mindre forbedring og fradrag 

af en beregnet værdi af en tinglyst deklaration på ejendommen, hvorefter hovedaktionæ-

ren, dennes ægtefælle og børn havde en brugsret til ejendommen i nærmere angivne 

perioder om året.  

 

Af Skats vurderingsoplysninger for 2011 fremgik, at ejendommen pr. 1. oktober 2011 

havde en offentlig ejendomsværdi på 5.15 mio. kr., og at ejendommen var udtaget til 

årsomvurdering. 

 

Af vurderingsoplysningerne for 2013 fremgik, at ejendommens offentlige ejendoms-

værdi pr. 1. oktober 2011 var blevet nedsat til 5 mio. kr., og at ejendommen ikke dette år 

var udtaget til årsomvurdering. 
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Da ejendommen endvidere var udtaget til årsomvurdering, indhentede SKAT i forbin-

delse med behandlingen af anmodningen om det bindende svar en udtalelse fra SKATs 

Ejendomsvurdering om ejendommens handelsværdi. Efter en besigtigelse af ejendom-

men den 12. marts 2014 ansatte Ejendomsvurderingen værdien af ejendommen til 10 

mio. kr.  

 

SKAT besvarede herefter spørgsmålet med et ”nej” med henvisning til, at ejendommens 

handelsværdi var 10 mio. kr. og til, at deklarationen ikke havde betydning for værdian-

sættelsen, da ejendommen påtænktes overdraget til rettighedshaveren.  

 

Selskabets ønske om fradrag for værdien af deklarationen blev afvist i alle instanser og 

synes da heller ikke at kunne give anledning til tvivl, jf. SKM2013.841.HR. Denne pro-

blemstilling vil derfor ikke blive omtalt nærmere.  

 

 

Landsskatterettens kendelse 
Selskabet påklagede det bindende svar til Landsskatteretten, der ved en kendelse af 29/1 

2015 bl.a. konstaterede, at Ejendomsvurderingen var nået frem til en tillempet handels-

værdi på 10 mio. kr. på baggrund af to handlede og to udbudte sommerhusejendomme 

reguleret for bl.a. prisudvikling, risikomoment og skønsusikkerhed. 

 

Landsskatteretten tilkendegav på denne baggrund, at:  

”På det foreliggende grundlag kan Landsskatteretten ikke [her fremhævet] tiltræde, 

at den seneste offentliggjorte vurdering ikke giver et retvisende udtryk for ejendom-

mens handelsværdi. Der er herved henset til, at det ikke alene på baggrund af det af 

SKAT anvendte sammenligningsgrundlag kan lægges til grund, at handelsværdien for 

selskabets konkrete ejendom var 10.000.000 kr., når der i øvrigt ikke er oplyst kon-

krete forhold vedrørende selskabets ejendom, der gør det sandsynligt, at handels-

værdien i væsentlig grad oversteg den seneste offentliggjorte vurdering.” 

 

Landsskatteretten ændrede herefter ”besvarelsen af spørgsmålet i overensstemmelse 

hermed.” 
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Ved et skøde af 1/4 2015, dvs. 2 mdr. senere, blev ejendommen herefter overdraget fra 

selskab til aktionær for 5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering ifølge vurde-

ringsoplysningerne for 2013. Yderligere en måned senere, umiddelbart før stævningsfri-

stens udløb, indbragte Skatteministeriet Landsskatterettens kendelse for byretten. 

 

 

Retten på Frederiksbergs dom ref. i SKM2017.34.BR 
Ved byretten fremlagde både ministeriet som sagsøger og selskabet som sagsøgt oplys-

ninger om udbuds- eller handelspriser vedrørende en række andre konkrete ejendomme i 

området.  

 

Ministeriet nedlagde påstand om, at selskabet skulle anerkende, at selskabets spørgsmål 

i SKATs bindende svar skulle besvares med et ”nej”, og i øvrigt frifindelse overfor sel-

skabets subsidiære påstande.  

 

Til støtte herfor anførte ministeriet, at den offentlige vurdering ikke var et retvisende 

udtryk for ejendommens handelsværdi. Ministeriet anførte herunder bl.a., at spørgsmålet 

om, hvorvidt der er grundlag for at fravige den offentlige ejendomsvurdering er et be-

vismæssigt spørgsmål, og at Landsskatteretten ikke ved sin stillingtagen hertil havde 

udøvet et (værdi-)skøn.  

 

Selskabet nedlagde påstand principalt om, at ministeriet skulle anerkende, at ejendom-

men kunne overdrages til hovedaktionæren for 5 mio. kr. med et af Retten opgjort fra-

drag for værdien af den tinglyste deklaration, og subsidiært frifindelse, mere subsidiært 

fastsættelse af overdragelsessummen til et lavere beløb end 10 mio. kr. og mest subsidi-

ært hjemvisning.  

 

Selskabets hovedsynspunkt var, at Landsskatteretten havde udøvet et skøn over ejen-

dommens handelsværdi, at videre, at ministeriet ikke havde løftet bevisbyrden for, at 

Landsskatterettens værdiansættelse var åbenbart urimelig, og herunder ej heller havde 

iværksat syn og skøn. Et synspunkt, som ministeriet næppe er vant til ”vender denne 

vej”.    
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Flertallet på 2 af de 3 deltagende byretsdommere stadfæstede Landsskatterettens kendel-

se.  

 

Flertallet konstaterede, at Landsskatteretten havde tilsidesat SKATs vurdering af, at 

ejendommens handelsværdi var 10 mio. kr., og at Landsskatteretten ikke på det forelig-

gende grundlag havde kunnet tiltræde, at den seneste offentliggjorte vurdering ikke gav 

et retvisende udtryk for handelsværdien. Flertallet fandt herefter, at Landsskatterettens 

vurdering heraf havde indebåret et skøn over ejendommens handelsværdi. 

 

Videre fandt flertallet, at ministeriet under sagen ikke havde godtgjort herunder ved syn 

og skøn eller på anden måde, at det af Landsskatteretten udøvede skøn havde hvilet på 

et urigtigt eller mangelfuldt grundlag eller var åbenbart urimeligt. Det forhold, at Lands-

skatteretten havde inddraget et væsentlighedskriterium, kunne ikke føre til andet resul-

tat, idet bemærkes, at der ved en vurdering af, om den offentlige ejendomsvurdering 

giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi, må være en vis margin. 

 

 

Østre Landsrets dom ref. i SKM2017.714.ØLR 
Skatteministeriet ankede dommen til Østre Landsret, hvor Skatteministeriet fik med-

hold.  

 

Under sagens behandling ved landsretten blev fremlagt yderligere oplysninger om 

grundlaget for den offentlige vurdering af selskabets ejendom samt om prissætningen og 

grundlaget herfor for yderligere andre ejendomme i området.  

 

For landsretten bestred ministeriet, at Landsskatteretten skulle have udøvet et skøn over 

handelsværdien af selskabets ejendom. Videre bestred ministeriet, at det herefter skulle 

påhvile ministeriet at bevise, at dette skøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde 

ført til et åbenbart urimeligt resultat. Endvidere anførte ministeriet en række synspunkter 

om validiteten af SKAT/Ejendomsvurderings vurdering af selskabets ejendom til 10 

mio. kr. samt om de mangler, der forelå ved grundlaget for den offentlige vurdering på 5 

mio. kr. - en fra ministeriets side sjældent set eksercits i konkrete vurderinger og tilveje-

bringelsen af den offentlige vurdering af givne ejendomme.   
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Selskabets fastholdte på sin side de tidligere fremførte synspunkter, herunder at Lands-

skatteretten havde udøvet et skøn, og at ministeriet ikke havde løftet bevisbyrden for, at 

dette skøn var foretaget på et forkert eller mangelfuldt grundlag henholdsvis eller måtte 

anses som åbenbart urimeligt.  

 

Som nævnt fik Skatteministeriet medhold ved landsretten, og da med bl.a. følgende 

præmisser:  

”I denne sag fremgår det af oplysningerne om grundlaget for ejendomsvurderingen, 

at vurderingen ikke er baseret på en individuel vurdering af [selskabets ejendom – i 

sagen betegnet ”Y4-vej”], men er en automatiseret vurdering, som ikke blot er base-

ret på handelspriser i det grundværdiområde, i hvilket ejendommen er beliggende, og 

som kun omfatter ejendomme i første række til havet, men også inddrager salgspriser 

for ejendomme i andre grundværdiområder, som ikke ligger i første række. Landsret-

ten finder, at grundlaget for vurderingen dermed i sig selv gør det usikkert, om den 

offentlige ejendomsvurdering er et retvisende udtryk for handelsprisen. 

Hertil kommer, at de oplysninger, hvorpå den bindende forhåndsbesked var baseret, 

vedrørende fire ejendomme, Y7-vej, Y8-vej, Y9-vej og Y10-vej, i samme grundværdi-

område, viser salgs- og udbudspriser med betydeligt højere kvadratmeterpriser end 

den kvadratmeterpris, som den offentlige ejendomsvurdering af [selskabets ejendom] 

medfører. Kvadratmeterpriserne for de fire ejendomme ligger også en del højere end 

den kvadratmeterpris, som følger af den vurdering, som SKAT har foretaget af [sel-

skabets ejendom]. 

De yderligere oplysninger om salgs- og udbudspriser vedrørende ejendomme i væ-

sentligst samme grundværdiområde samt oplysningen om belåningen af Y11-vej, der 

er fremlagt for byretten og for landsretten, underbygger yderligere, at en værdian-

sættelse, som baseres på den offentlige ejendomsvurdering, ikke – selv med en rime-

lig skønsmæssig margen, som afspejler den usikkerhed, som enhver vurdering af en 

ejendoms handelspris må anses for behæftet med – svarer til, hvad handelsprisen for 

sommerhuset må antages at være. 

Herefter, og da landsretten, som mindretallet i byretten, finder, at Landsskatterettens 

afgørelse efter formuleringen og Landsskatterettens resultat må forstås som udtryk 

for en bevisvurdering af SKATs afgørelse og ikke som et værdimæssigt skatteskøn 

over ejendommens vurdering – finder landsretten, at Skatteministeriet har bevist, at 
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den senest offentliggjorte ejendomsvurdering ikke giver et retvisende udtryk for 

ejendommens handelsværdi ved salget. 

SKATs værdiansættelse af ejendommen er baseret på en fysisk besigtigelse, en sam-

menligning med prisregulerede handels- og udbudspriser på Y7-vej, Y8-vej, Y9-vej 

og Y10-vej. Der er foretaget nedslag for reetablering og ”risikomoment” på i alt 

1.200.000 kr. og yderligere 10 % nedslag på 1.114.000 kr. 

Der er ikke af [selskabet] tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte denne 

vurdering. Landsretten bemærker herved, at de fire overdragelser, som [selskabet] 

har påberåbt sig vedrørende Y17-vej, Y18-vej, Y19-vej og Y7-vej, angår familiesalg 

og derfor ikke kan anses for egnede til at belyse handelsprisen for [selskabets ejen-

dom]. Der er endvidere ikke ved syn og skøn, sagkyndig erklæring eller på anden 

måde godtgjort, at der ikke ved de nedslag, som SKAT har foretaget, i tilstrækkeligt 

omfang er taget højde for en mulig udgift til opfyldelse af et eventuelt fornyet påbud 

fra Naturstyrelsen om at fjerne jord og en eventuel værdiforringelse på grund af risi-

ko for bygningsskade som følge af erosion.” 

 

 

Kommentar  

Indledningsvis er der grund til at bemærke, at flertallets præmis i byrettens afgørelse - 

hvorefter det blev tillagt betydning, at SKAT under sagen ikke havde godtgjort, herun-

der ved syn og skøn eller på anden måde, at det af Landsskatteretten udøvede skøn hav-

de hvilet på et urigtigt eller mangelfuldt grundlag eller var åbenbart urimeligt - er en 

nydannelse, men er vel den naturlige konsekvens af, at det i denne sag netop ikke er 

skatteyderen, men derimod Skatteministeriet, der ønsker at anfægte det skøn, som byret-

tens flertal lagde til grund, at Landsskatteretten havde udøvet.  

 

Sagen rejser i første række spørgsmålet om kravene til, at en myndighed kan anses at 

have foretaget et ”skøn” og dermed kriterierne for placeringen af bevisbyrden under en 

senere domstolsprøvelse af myndighedens afgørelse.  

 

Som det vil være fremgået af ovenstående, er det Landsskatterettens følgende vurdering, 

der efter landsrettens opfattelse ”…må forstås som udtryk for en bevisvurdering af 
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SKATs afgørelse og ikke som et værdimæssigt skatteskøn over ejendommens vurde-

ring”: 

”På det foreliggende grundlag kan Landsskatteretten ikke tiltræde, at den seneste of-

fentliggjorte vurdering ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsvær-

di. Der er herved henset til, at det ikke alene på baggrund af det af SKAT anvendte 

sammenligningsgrundlag kan lægges til grund, at handelsværdien for selskabets 

konkrete ejendom var 10.000.000 kr., når der i øvrigt ikke er oplyst konkrete forhold 

vedrørende selskabets ejendom, der gør det sandsynligt, at handelsværdien i væsent-

lig grad oversteg den seneste offentliggjorte vurdering.” 

 

Landsskatteretten ændrede herefter ”besvarelsen af spørgsmålet i overensstemmelse 

hermed.” 

 

Som det videre fremgår ovenfor, har Landsretten ikke begrundet, hvorfor denne vurde-

ring fra Landsskatterettens side ikke skal anses som udøvelse af et skøn over værdien, 

når bortset fra landsrettens henvisning til ”formuleringen og Landsskatterettens resul-

tat”.  

 

Skatteministeriet har derimod elaboreret en del på baggrunden for, at der efter ministeri-

ets opfattelse ikke var tale om et skøn. Af ministeriets procedure fremgår således bl.a., 

at: 

”… 

Landsskatterettens afgørelse er da også i stedet udtryk for, at Landsskatteretten ikke 

har fundet, at det for Landsskatteretten foreliggende sammenligningsgrundlag godt-

gjorde, at der skulle ses bort fra den offentlige ejendomsvurdering som ikke-

retvisende (jf. også ”det foreliggende grundlag” og ”ikke alene på baggrund af det 

af SKAT anvendte sammenligningsgrundlag”). 

Landsskatteretten tillod - derfor helt i overensstemmelse med den foreliggende admi-

nistrative praksis - en overdragelse til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. 

Landsskatteretten har dermed ikke udøvet et skøn over værdien af Y4-vej og sat det i 

stedet for SKATs skøn. Landsskatteretten har derimod blot forholdt sig til, om der var 

grundlag for at fravige den administrative praksis, og dette er en ganske almindelig 

bevisbedømmelse, jf. nærmere herom nedenfor.” 
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Man må altså forstå, at Landsskatterettens opfattelse af den offentliggjorte vurdering 

som et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi, og i konsekvens heraf ændring 

af værdiansættelsen fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr., var en ”tilladelse” til at anvende prak-

sis, herunder vurdering af grundlaget (beviserne) for at fravige praksis om værdiansæt-

telse – og altså ikke et skøn over værdien. 

 

Der synes at være tale om en hårfin skillelinje mellem bevisvurderinger og værdiskøn i 

dette tilfælde.  

 

Dernæst kan bemærkes, at Østre Landsret synes at gå meget vidt i henseende til en stil-

lingtagen til de præsenterede værdier, jf. ovenfor og bl.a. følgende afsnit: ”De yderlige-

re oplysninger om salgs- og udbudspriser vedrørende ejendomme i væsentligst samme 

grundværdiområde samt oplysningen om belåningen af Y11-vej, der er fremlagt for by-

retten og for landsretten, underbygger yderligere, at en værdiansættelse, som baseres 

på den offentlige ejendomsvurdering, ikke – selv med en rimelig skønsmæssig margen, 

som afspejler den usikkerhed, som enhver vurdering af en ejendoms handelspris må 

anses for behæftet med – svarer til, hvad handelsprisen for sommerhuset må antages at 

være.” 

 

Men landsrettens vurderinger er i sagens natur ikke udtryk for et skøn fra landsrettens 

side, da domstolene jo som bekendt ikke udøver skatteskøn.  

 

Dommen fortsætter bevægelsen væk fra anvendelse af standardiserede værdiansættelser 

til den for indeværende gældende retsstilling, hvor de standardiserede værdier vel navn-

lig bringes i anvendelse i tilfælde, hvor der er berettiget tvivl om handelsværdien, og 

herunder særligt, hvor det langt fra kan udelukkes, at den standardiserede værdi svarer 

til handelsværdien. Den offentlige vurdering vil med andre ord være et blot udgangs-

punkt for værdiansættelsen. En tendens, der måske vil ses forstærket i de kommende år 

som følge af manglende opdatering af den offentlige vurdering og da i en højkonjunk-

turperiode.  

 

Udfaldet af den foreliggende sag ligger herunder ganske fjernt fra det historiske ud-

gangspunkt i cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 og den hertil knyttede udtalelse fra Skatte-
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departementet ref. i TfS 1984, 418, hvorefter skattemyndighederne var afskåret fra at 

ændre en værdiansættelse efter cirkulæret, uanset at der forelå fejl i grundlaget for den 

standardiserede værdi, og skattemyndighederne derfor fandt, at ”kontantejendomsværdi-

en er væsentlig forkert”.   

 
_______ o _______ 

 


